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Geologia Model 1 

SOLUCIONS 
La major part de les preguntes, deixant de banda les del bloc de definicions, es poden respondre 

de forma diversa, per la qual cosa les solucions que aquí es proposen corresponen tan sols a 

alguna de les possibilitats, i s’han de prendre únicament com una aproximació. 
 

OPCIÓ A 
 

Bloc de definicions 
 

1. El sistema solar és un sistema planetari format per una estrella (el Sol) al voltant de la 

qual orbiten una sèrie de planetes, entre els quals es troba la Terra. 

2. Denominam cretaci al període geològic més recent del mesozoic. 

3. Un mineral és una substància natural normalment sòlida i inorgànica amb una 

determinada composició química i amb una estructura cristal·lina. 

4. La meteorització és el conjunt de processos causats pels agents atmosfèrics pels quals 

es produeix l’alteració i disgregació de les roques. 

5. Una falla és qualsevol fractura d’una formació geològica en la qual s’ha produït un 

desplaçament segons un pla. 

6. La discontinuïtat de Mohorovicic (el Moho) és la discontinuïtat sísmica que separa 

l’escorça terrestre del mantell, i és deguda a la variació en les propietats físiques dels 

materials que conformen aquestes capes. 

7. Una conca sedimentària és el lloc geogràfic en el qual hi ha una acumulació de 

sediments. 

8. Un rift és una depressió formada per la fracturació distensiva deguda a la separació per 

trencament d’escorça continental o també el solc central d’una dorsal. 

Bloc de preguntes obertes 
 

9. La diferència principal entre una roca sedimentària detrítica i una roca plutònica és que 

la primera sol estar composta per grans i el seu procés de formació és degut a la 

dinàmica externa o exògena, mentre que una roca plutònica és una roca cristal·lina 

(cristalls visibles en mosaic) i el seu procés de formació és endogen. 

10. A la fotografia hi apareix una glacera característica d’un ambient d’alta muntanya en la 

qual s’ha produït l’acumulació i compactació de la neu, i mostra evidències de flux 

gravitacional. 

11. La fotografia mostra un plec tombat d’una sèrie de capes sedimentàries. S’ha de fer 

també un esquema tot indicant les parts principals d’un plec (xarnera, flancs...). 

12. Els criteris bàsics de datació relativa dels temps geològics són de caire geomètric i es 

redueixen al principi d’horitzontalitat, superposició, continuïtat lateral, relacions 

entrecreuades i successió faunística. 

Bloc del tall geològic 

13. c, h, g, f, e, i, d. 

14. Hi ha dues disconformitats degudes a la intrusió del plutó granític i una altra 

ocasionada per la intrusió del dic de basalt. Les estructures de deformació observables 

posteriors a l’oligocè corresponen al plegament de tota la seqüència sedimentària i a la 

presència d’una falla normal que és anterior a la intrusió del dic, que és el fenomen més 

recent, a part del procés d’erosió subactual. 

15. Deposició de tota la seqüència sedimentària (permià a oligocè) amb diversos hiatus. 

Plegament de la sèrie, intrusió granítica, fractura i finalment intrusió del dic basàltic.  
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OPCIÓ B 
 

Bloc de definicions 
 

1. Parlam de subducció quan una placa litosfèrica d’escorça oceànica s’enfonsa per davall 

d’una altra, sigui oceànica o continental, en un marge convergent. 

2. L’escorça oceànica correspon a la part de la primera capa més superficial de l’estructura 

terrestre que forma la base dels oceans, que és més prima que la continental i que està 

formada principalment per roques basàltiques originades en les denominades dorsals 

oceàniques. 

3. El quars és un dels minerals més comuns. La seva composició química és SiO2, i forma 

part de la majoria de les roques de l’escorça terrestre. 

4. La cendra volcànica és un dels materials ejectats per les erupcions volcàniques 

explosives i consisteix en una sèrie de partícules de roques i minerals de mida molt fina. 

5. Una platja és una acumulació sedimentària detrítica normalment formada per arenes 

(també còdols i graves) acumulades per l’acció de la dinàmica marina en zones 

arrecerades. 

6. La deformació plàstica és la deformació irreversible i permanent que sofreix un cos quan 

s’hi apliquen una sèrie de forces (p. ex. plegament). 

7. Es denomina orogènia al procés geològic d’una certa durada pel qual es produeix un 

escurçament de l’escorça terrestre que dona lloc a la formació de serralades en el marc 

de la tectònica de plaques. 

8. Un aqüífer lliure és una formació subterrània de sediments i/o roques permeables que 

estan saturades en aigua i en la qual la superfície (nivell freàtic) està a la pressió 

atmosfèrica. 

Bloc de preguntes obertes 
 

9. Els principals riscs naturals que poden afectar les nostres illes són aquells que tenen a 

veure amb els processos exògens, com serien les inundacions o els moviments del 

terreny, o els relacionats amb la dinàmica marina. Solen estar vinculats a processos 

meteorològics extrems. En menor grau tindríem els relacionats amb la sismicitat, tant 

terratrèmols com tsunamis. 

10. A la imatge s’observa el modelat del curs baix d’un corrent fluvial amb la formació dels 

característics meandres. 

11. El metamorfisme és un procés geològic endogen que correspon al conjunt de 

transformacions que pateix una roca quan és sotmesa a elevades pressions i 

temperatures diferents de les temperatures a les quals es va formar, i origina una roca 

de característiques texturals diferents de l’original. Els principals tipus de metamorfisme 

són el regional, el de contacte o tèrmic i el dinàmic. 

12. La fotografia mostra una fractura o falla normal o distensiva que afecta una sèrie de 

capes sedimentàries de diversa composició. S’ha de fer també un esquema tot indicant 

les parts principals de la falla (pla, flancs, bloc aixecat...). 
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Bloc del tall geològic 
13. g, f, e, d, c, b. 

14. Hi ha una discordança angular que separa la sèrie plegada (del carbonífer al triàsic 

superior) dels materials de l’eocè. Tenim una fractura o falla normal posterior a l’eocè i 

una intrusió basàltica anterior a l’eocè però posterior al triàsic superior. 

15. La història geològica reflectida al tall geològic ens mostra la deposició d’una sèrie 

sedimentària contínua des del carbonífer fins al triàsic superior, amb un posterior 

plegament, una intrusió d’un dic basàltic, un procés erosiu, la deposició de les calcàries 

amb nummulits de l’eocè, la creació d’una falla normal i una posterior erosió. 


